Till hemsidan

Skicka vidare

Prenumerera

Avprenumerera

VM‐kval i Batumi
I går tog dessvärre EM‐resan slut för det svenska fotbollslandslaget. Nu vänder vi istället blicken mot hösten,
när det spännande VM‐kvalet fortsätter. Vad sägs t ex om att förlänga sommaren med en höst‐weekend vid
Svartahavskusten? I november bär det nämligen av till Batumi, där vi ska heja fram Sverige
i matchen mot Georgien. Vi reser till Batumi med charterflyg från Stockholm och bor på 5‐stjärnigt hotell
mitt i staden, med närhet till stranden. I resan ingår transfers, en guidad stadsrundtur samt middag med
lokala delikatesser på en georgisk restaurang och folkloreuppträdande i världsklass. Dessutom lunch med en
fotbollsprofil och som höjdpunkt: VM‐kvalet Georgien‐Sverige. Mer information om resan hittar du på vår
hemsida. Välkommen med din bokning!
Läs mer och boka nu

Kval till Fotbolls‐VM 2022
I höstens kvalmatcher till Fotbolls‐VM 2022 ställs det
svenska landslaget mot Grekland, Georgien,
Kosovo och Spanien. Som officiell partner till
Svenska Fotbollförbundet kan vi erbjuda resepaket
till Sveriges samtliga bortamatcher samt hospitality‐
paket till hemmamatcherna. Vill du vara med och
heja fram Sverige på vägen mot Fotbolls‐VM i
Qatar? Boka nu!
Boka här

Hockey‐VM 2022
Du har väl skickat intresseanmälan för resorna till
Ishockey‐VM 2022 i Finland? Björk & Boström
Sportresor är officiell partner och kan erbjuda dig de
bästa hotellen och biljetterna till Tre Kronors
matcher. Sverige spelar grundspel i Tammerfors och
samma ort gäller för slutspelet. Boka in VM‐
datumen 13 – 30 maj 2022 i din kalender. Färdiga
resepaket kommer senast i augusti!
Skicka intresseanmälan här

Rally Sweden 2022
WRC Rally Sweden kommer till Umeå – Björkarnas
stad, tillika Björk & Boström Sportresors hemort! Vi
kan erbjuda rallyresor som landarrangemang, där du
själv tar dig till Umeå, samt paketresor som
inkluderar färja mellan Vasa och Umeå t/r. Alla
resorna inkluderar hotell, rallypass och transfer till
specialsträckorna. Rallyt avgörs i februari 2022.
Boka här

Världscupen i Ruhpolding 2022
Följ med på nästa års hetaste skidskytteresa till tyska
Ruhpolding! Resan är ett landarrangemang, där
skidskyttebiljetter, hotell inkl frukost och shuttle
Ruhpolding – Chiemgau Arena – Ruhpolding ingår.
Välj mellan halvpension på hotell i Ainring närmare
Salzburg, inkl daglig busstransfer mellan hotellet –
arenan, eller boende på ett alphotell i Ruhpolding.
Boka här

Juniorhockey‐VM 2021/22
Nu får vi en ny chans att besöka Edmonton och Red
Deer! Efter ett J20‐VM utan publik har IIHF beslutat
att lägga även detta års mästerskap på samma
orter. Nu får vi alltså äntligen vara med och heja på
Juniorkronorna! J20‐VM spelas i december 2021 ‐
januari 2022. Skicka din intresseanmälan nu så hör
vi av oss när paketresorna är klara!
Skicka intresseanmälan här

Följ oss på sociala medier!
Följ oss på Facebook och Instagram för att hålla dig
uppdaterad om de senaste resorna!

info@bjorkobostrom.se
www.bjorkobostrom.se

Umeå
Tel. (+46) 090-71 13 30
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